23 Haziran 2020

Bölümden Güncel Haberler
Sayı 13
Göç ve Entegrasyon Bölümünün Bülteni

Sevgili okuyucular,
Yaz tatiline az kaldı. Şu anki gevşemeler ve buna bağlı olarak günlük yaşama kademeli olarak geri
dönüldüğünden dolayı, bu bülten gelecekte her 2 haftada bir yayımlanacaktır. Bir sonraki sayıyı 6
Temmuz'da alacaksınız. Tüm önemli değişiklikler konusunda sizi güncel tutmaya çalışacağız. Yaz aylarında
Wuppertal'da olun ya da seyahat edin: kendinize ve diğer insanlara dikkat edin ve sağlıklı kalın!

1. Genel Bilgiler
Corona uyarı uygulaması
Federal hükümet bir Corona uyarı uygulaması başlattı. Uygulama, insanları enfekte bir kişinin yakınında
olduklarında hızlı ve anonim olarak bilgilendirir. Uygulamayı ne kadar çok kullanıcı kullanırsa, o kadar hızlı
enfeksiyon zincirleri kırılabilir. Uyarı virüsü önlemek için önemli bir araçtır. Tüm önemli bilgiler ve indirme
seçenekleri aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir.
Bundesgesundheitsministerium
Zusammengegencorona
Video zur Corona-Warn-App

İzin verilen önlemlere genel bakış
Daha fazla gevşemeler yayınlandı. Neye tekrar izin verildiğinin kısa bir özeti:



Maske gereksinimi 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.Bu, kamu ve müşteriye açık olan bazı kuruluşlar için
geçerlidir. İstisnalar: özellikle okul öncesi çocuklar için ve tıbbi nedenlerle.
Düğün, vaftiz, doğum günü partisi, yıldönümü, mezuniyet partisi gibi özel kutlamalara maksimum
50 katılımcı ile izin verilir.
İzlenebilirlik için hijyen kurallarına ve önlemlerine uyulmalıdır.
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Koşullara bağlı olarak 100 kişiye kadar olan etkinliklere tekrar izin verilir. 100'den fazla kişi için özel
bir hijyen ve enfeksiyon koruma konsepti gereklidir.
Aşağıdakiler hala yasaktır: büyük festival etkinlikleri, Halk festivalleri, şehir, köy ve sokak festivalleri,
nişancı festivalleri, müzik festivalleri ve spor festivalleri
Aktuelle Maßnahmen

Hastanelerde davranış kuralları
Hastaneler pandemi sırasında özel yerlerdir. Hastalar özellikle enfeksiyona karşı korunmalıdır, hijyen
kurallarına uyum diğer birçok tesiste olduğundan daha önemlidir. Bu yüzden burada özel hükümler
geçerlidir. Şu anda ya da sadece sınırlı bir oranda hastanedeki akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı neden ziyaret
edemeyebileceğinizi anlamak her zaman kolay değildir. Birçok düzenlemeye uyulması gerekir, ziyaret
süreleri şu anda çok sınırlıdır ve bir hastaya sadece birkaç ziyaretçiye izin verilir. Yönetmelikler tüm
hastanelerde aynı değildir, lütfen birini ziyaret etmeden önce kendinizi bilgilendirin ve anlayış gösterin. Her
önlem, coronavirüs ile enfekte olmaları durumunda özellikle risk altında olacak hastaları korumaya yarar!
Besuchsregeln im Bethesda-Krankenhaus
Besuchsregeln im Helios-Krankenhaus
Besuchsregeln im Petrus- und im St.Josef- Krankenhaus

Wuppertal'dan bilgiler
Entegrasyon Merkezi'nde danışmanlık çalışmalarının kademeli olarak açılması
"Entegrasyon ve Mülteci Çalışmaları" ekibinin randevu ile açılması
Entegrasyon ve mülteci çalışma ekibi 29.06.2020 tarihinden itibaren yine merkezde tavsiyelerde bulunacak.
Bu sadece önceden randevu alındıktan sonra gerçekleşir. Randevu telefon hattı ile yapılabilir. Her zamanki
gibi ekibe 0202 563 4005 numaralı telefondan ulaşılabilir. Bu, pazartesiden cumaya 09: 00-15: 00 saatleri
arasında yapılmaktadır. Özel durumlarda tavsiye farklı dillerde yapılabilir.
AB'den gelen göçmenler için Oberbarmen'de evde projesi
yeniden başlaması

çerçevesinde danışmanlık çalışmalarının

AB göçmenlerinin sorunları ile ilgilenen "Evde Oberbarmen'de" projesi 22 Haziran'da başlayacak ve kişisel
danışmanlığı devam ettirecektir. Avrupa Birliği'ndeki insanlar, temas noktasının açık danışma saatinde
(Berliner Str. 165) uygun koruma düzenlemeleri altında tavsiye arayabilirler.
Açılış saatleri: Pazartesiden Perşembeye 11: 00-16: 00 ve Cuma günleri 11: 00-15: 00 Buna ek olarak, ekibe
yine de telefon ve e-posta ile ulaşılabilir:
Andreea Voss (Rumence, İngilizce): Andreea.Voss@stadt.wuppertal.de, 0202-563 4468
Orhan Jasarovski (Romanes, Bulgarca): Orhan.Jasarovski@stadt.wuppertal.de, 0202-563 6911
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Michelle Van der Hand (Felemenkçe, İngilizce): Michelle.vanderHand@jobcenter.wuppertal.de, 0202-74763292
Silena Sassaroli (İtalyanca): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398
Natalia Joswowitz (Lehçe): zuhause-ob@skj.de, 0202-74799398

Berliner Str.39b'deki danışmanlık hizmetleri ancak sorumlu sosyal hizmet uzmanıyla önceden randevu
alındıktan sonra mümkündür.

Lütfen Wuppertal şehrinin ana sayfasındaki coronavirüs ile ilgili tüm önlemler hakkında her gün kendinizi
bilgilendirin. Burada davranışsal önlemler ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi bulacaksınız:
Infos der Stadt Wuppertal zum Coronavirus

2. (Yeni) Göçmenler, Mülteci Aileler için Bilgiler

Farklı dillerdeki programlar
Corona haberleri Cosmo-Radio medya kütüphanesinde 9 farklı dilde duyulabilir:
Livestreams Sprachensendungen

3. 0-6 Yaş Arası Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Yeni doğan çocukları olan ebeveynler için yardım
Bu süre zarfında, yardım ve tavsiye bulmak genellikle zordur. Mevcut durum nedeniyle yeni doğan çocukları
olan ebeveynler için genellikle telefonla veya online olarak tavsiye sunan teklifler vardır. Bununla ilgili genel
bir bakış burada bulunabilir:
Übersicht Frühe Hilfen

Bölgede geziler
Yaz saati seyahat zamanıdır. Siz ve aileniz bu yıl tatile gidemiyorsanız, çevrenizde neler yapmanız gerektiği
hakkında ipuçları içeren bir sayfamız var:
Ausflugstipps für Familien
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4. Okul Çağındaki Çocukların Ebeveynleri için Bilgiler
Sevgili Veliler - Wuppertal'deki öğrenciler, veliler ve aileler için önemli bilgiler
Yaz tatiline sadece birkaç gün kaldı ve bu altı haftalık tatil sürecinde öğrencilerin dinlenmesi ve / veya
öğrenim eksiklerini telafi etmesi için yer ve zaman vardır.
Eyalet hükümeti tatilden sonra okul faaliyetlerine tam olarak devam etmeyi planlıyor.
Yaz tatilinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan en son bilgileri okumak önemlidir, değişiklikler burada
gösterilmektedir:
Schulministerium NRW

Tatil fırsatları
Corona durumuna rağmen, Wuppertal'da çocuklar ve gençler için kapsamlı bir tatil programı var. Daha fazla
mesafe, daha küçük gruplar ve daha fazla el hijyeni - bu ve diğer önlemlerle, sağlayıcılar yaz tatili
programlarını planlar. Tabii ki, yerler çok sınırlı ve kurslar genellikle tamamen doludur. Radio Wuppertal
tatil tekliflerine genel bir bakış hazırladı:
Freizeitangebote für die Schulferien

Tatil fırsatlarını destekleyen yeni program
Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, özel desteğe ihtiyaç duyan çocuklar ve gençler için tatil programlarını
desteklemektedir. Bu şekilde, yaz tatili Corona'dan dolayı açılan öğretim eksiklerini tamamlamak için
kullanılabilir. Destekleme programı hakkında daha fazla bilgiyi Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana sayfasında
bulabilirsiniz.
Förderung von Ferienangeboten
Daha fazla bilgi için Belediye Entegrasyon Merkezi ile temasa geçebilirsiniz: Siegmar Schnabel, telefon
numarası 0202 563 2097.

Farklı konular ve sınıf seviyeleri için öğrenme bağlantıları ve öğretim malzemeleri:
Federal Sivil Eğitim Ajansı, dijital ve analog çalışma sayfaları, açıklayıcı filmler ve oyunlar sunar:
Digitale Bildung

Üniversiteye başlama ve birinci sınıf başvuruları hakkında bilgi:
Üniversiteye gitmeyi planlayan 2020 lise mezunları için, üniversitelere son başvuru tarihinin ve dönemin
başlamasının ertelenmesi önemlidir:
Infos für die Erstsemester
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5. Dil, Meslek ve İş
Meslek Eğitimi 2020 için başvuru aşaması
Corona krizine rağmen, Wuppertal'da birçok meslek eğitim yerleri halen boş. Ağustos veya Eylül 2020'den
itibaren meslek eğitimine başlamak istiyorsanız ve meslek eğitim yeri arıyorsanız, daha fazla bilgiyi burada
bulabilirsiniz:


İstihdam ajansı 0800 4 555500'den (ücretsiz) veya onlie olarak telefonla meslek danışmanlığı:
Berufsberatung



BiZ Wuppertal Tel: 0202 / 2828 – 460, e-posta: solingen-wuppertal.biz@arbeitsagentur.de



Meslek eğitimi ve açık meslek eğitim yerleri hakkında bilgiler:
Berufsinformationen



Başvuru eğitimi ve başvuru için ipuçları:
Bewerbungstraining und Tipps



Meslek eğitim yerleriyle ilgili bilgi:
IHK-Lehrstellenbörse
Handwerkskammer Düsseldorf

Göç ve Entegrasyon Departmanının Önemli Yardım Hatları
Belediye Entegrasyon Merkezi´nin çok dilli telefon hattı
09: 00'dan 15: 00'a kadar erişilebilir
Telefon: 0202 563 4005
E-posta: integration@stadt.wuppertal.de
Göçmenlik Bürosu
Telefon: 0202 563 4003
E-posta: Notfall-Auslaenderbehoerde@stadt.wuppertal.de
Ekonomik Yardım
Telefon: 0202 563 4343
E-posta: 204-wirtschaftliche-hilfe@stadt.wuppertal.de

Bülteni mi kaçırdınız? Aşağıdaki bağlantıyı veya QR kodunu kullanarak daha önceki sayıları, diğer
dilleri ve bilgileri bulabilirsiniz:
Ältere Newsletter und ergänzende Informationen
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